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Sommarlovskul

Aldrig har det funnits så myck-
et att göra för barn och unga i 
Lammhult som denna sommar! 

Vinsterna är svåra att mäta på 
kort sikt men det är inte svårt 
att förstå att en meningsfull 
fritid är fundamental för ett 
samhälles välmående.

Förutom fritidsgårdens 
gedigna utbud med bl a Lam-
mhultsolympiaden, det fina 
Scen  sommar programmet, 
fantastiska Hälsoarenan, rid-
skolans lägerverksamhet, IFK 
Lamm hults fotbollsskola och 
alla andra föreningars engage-
mang så har regeringspengar 
möjliggjort än fler aktiviteter. 
Allt började med två veckors ti-
digare öppnande av badet med 
extrainsatt simundervisning i 
månadsskiftet maj-juni. Tack 
vare detta kunde även klass 4 på 
skolan arrangera ett poolparty 
på avslutningsdagen till förmån 
för insamling av pengar till sin 
kommande Englandsresa. 

”Badets dag” som arrang-
erades för första gången, drog 
100-talet besökare trots ruskigt 
regn! Bad, hoppborgar, ansikts-
målning, dansuppvisning och 

fri entré stod på programmet. 
Det finns säkert fler aktiviteter 
att fylla en sådan dag med för 
den kreative, kanske en skatt-
jakt i OKN:s regi? Hur som 
helst hoppas undertecknad att 
detta kan bli en tradition med 
tanke på vad badet bidrar med 
till Lamm hult. Det förtjänar en 
egen hyllningsdag.

”Sommarleken” som på-
gick under fem veckor på Ej-
dervägen och Herrgårdsgatan 
var en succé. Inte nog med att 
de duktiga aktivitetsledarna 
kunde erbjuda pyssel, bollspel, 
ansiktsmålning, lekar och 

fiske. Dessutom kom vår för-
träffliga bibliotekarie, Tanja 
Lindgren, två gånger i veckan 
till platsen och hade sagotält 
med högläsning och hemliga 
gäster! Man fick även besök av 
nyfikna barn från den inskriv-
na fritidsverksamheten. 

De dans-, musik- och bild-
intresserade barnen fick även 
de sina behov tillgodosedda när 
Kulturskolan kom på besök un-
der två dagar i skolans gymnas-
tiksal och när Studiefrämjandet 
därefter erbjöd en hel veckas 
drop-in verksamhet i slutet av 
juli. Även Hemslöjden i Krono-

berg kom på besök och gjorde 
tillsammans med barnen på 
Sommarleken ett flaggspel som 
nu hänger i Vidingehems sam-
lingslokal på Ejdervägen.

I skrivande stund pågår fort-
farande sommarlovet för de 
flesta barn och unga och ak-
tiviteterna fortsätter att avlösa 
varandra fram till skolan börjar. 
Det är bara att titta i program-
met som finns i förra numret av 
Lammhults Allehanda.

Visst är Lammhult ett fantas-
tiskt samhälle att få växa upp i?

”Lalle” Hedstig  
Projektledare och samordnare
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Lammhult idag

Lygnenrundan

Nej till 80-gräns

Nästa nummer av Lammhults Allehanda delas ut senast 25 
november. Texter, bilder, annonser och andra bidrag ska 
mejlas till kirsti@picaform.se eller postas till Wennerholm, 
Matkull 6, 360 30 Lamm hult senast tisdag 15 november.
Alla tidigare nummer av Nya Lammhults Allehanda finns att läsa 
på adressen allehanda.picaform.se

Tiden går fort och sommaren 
2016 kan vi lägga bakom oss. 
Denna sommar har för soldy-
kare varit otrolig varm och fin 
på alla vis. Detta har vi sett på 
Lammhultsbadet som har varit 
väldigt välbesökt och besökare 
har inte bara varit Lammhults-
bor utan även ifrån Växjö, Säv-
sjö, Värnamo med flera orter.

Lammhultsdagen 2016 var 
även i år mycket välbesökt. 
Många artister på scenen 
under hela dagen, bra med 
försäljare och som vi tror kan 
bli ännu fler med åren då vår 
Lammhultsdag blir ännu mer 
känd. Årets nyhet var Design-
auktionen där företag från 
Lammhult och Värnamo 
skänkt mycket fina möbler 
som auktionerades ut.  Peng-
arna som auktionen inbring-
ade gick oavkortat till välgö-
rande ändamål. Ett mycket 
bra initiativ av Lammhults 
Näringsliv. 

När man bor på första par-
kett, som undertecknad gör, 

så är det med glädje en ser att 
fler och fler Lammhultsbor 
vandrar naturstigen runt Lyg-
nen, eller som man säger går 
Lygnenrundan. Där finns det 
två eldsjälar som har lagt ner 
mycket tid och som fortfaran-
de lägger ner mycket tid för 
röjning, klippning, lagning 
av broar och spångar m.m. 
Du som inte har gått Lygnen-
rundan, ta och gör det, du 
kommer att bli imponerad av 
denna.

Det största problemet idag 
är vårt Värdshus och Folkets 
Hus där verksamheten har le-
gat nere hela sommaren. Vad 
tror alla besökare och turister 
om vårt Lammhult? Jag hopp-
as verkligen att något radikalt 
sker snarast. Ett värdshus och 
Folkets Hus skall ju vara ett 
nav för Lammhultsborna, be-
sökare och turister.

Per-Olof Lenegård
Ordförande  

Lammhults Samhällsförening

Lammhults Samhällsförening 
och Lammhults Näringsliv har 
gjort en gemensam skrivelse till 
Trafikverket gällande sänkning-
en av den högsta tillåtna has-
tigheten på väg 30.

Efter att Trafikverket gjort en 
nationell översyn av landets 
vägar har Region Kronoberg 
beslutat att satsa på riksväg 27 
mellan Alvesta och Värnamo 
istället för att bygga om riksväg 
30 till mötesfri väg. Enligt Tra-
fikverkets undersökning kom-
mer det att passera minst 3 400 
fordon per dygn på riksväg 30, 
gränsen för ombyggnad eller 
hastighetssänkning går vid 
2 000 fordon. Beslutet innebär 
att hastighetsbegränsningen 
sänks, från 90 till 80 km / h.  

Skrivelsen har kommenterats 
livligt såväl i radio som i andra 
medier. Huvudargumentet från 
för eningarna i Lamm  hult är att 
istället för att behålla riksväg 30 i 
befintligt skick och därmed sän-
ka högsta tillåtna hastighet till 
80 km / h, borde Region Krono-
berg satsa på att bygga om den 
till mötesfri väg med mitträcke.

Bengt Andersson, ordföran-
de i Lammhults Näringsliv, 
och Per-Olof Lenegård, ordfö-
rande i Lammhults Samhälls-
förening, är rörande överens i 
frågan. Att sänka investerings-
kraven inför framtiden, i stället 
för att satsa på att göra trafiken 
både tryggare och mer effektiv, 
ser de båda som ett dåligt alter-
nativ. 

Kirsti Wennerholm, redaktör

Mitt i vårt vackra samhälle kan du njuta av 
stilla natur och sköna promenader i varie-
rad natur.

Runt Lygnen går en promenadstig som 
du når antingen via ”huvudentrén” mitt 
emot Lammhults Värdshus eller via 
någon av de anslutande stigarna längs 
rundan. För den som vill ta med picknic-
korgen finns flera trevliga platser att stan-
na vid. Varför inte besöka grillplatsen för 
en sensommargrill? Glöm bara inte att ta 
med skräpet hem. 

Promenadstråket går över privat mark 
och man går på egen risk (allemansrätten 
gäller). Tack vare ideella krafter hålls stigar-

na öppna och hindras från att växa igen. Ett 
särskilt tack riktas till Lasse Karlsson och 
Nicklas Johansson som lagt ner åtskilliga 
timmar på att göra Lygnenrundan fram-
komlig och trivsam. Vi ses längs Lygnen-
rundan!

Mot Hembygdsgården

Mot Uddenrundan
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Motiv från Lamhult
Köpmannagatan, 1940-tal. Bil-
derna är fotograferade till Joh. 
Axelssons Förlag i Lamhult 
och försåldes som vykort. De 
speglar delar av Lammhults 

service och handelsliv på Köp-
mannagatan som var Lamm-
hults samlade handelsgata, 
innan Centrum huset och 
Centrumgatan anlades 1943.

De två husen till höger på 
bilden låg ungefär på samma 
plats som idag är Köpmanna-
gatan 8. Första huset ”Daniel 
Johanssons Hus” med bl.a. Fri-
sörsalong och Lamhults Färg 
& Kemikalie. 3-plans huset är 
”Söndra-huset” med skylten 

Ahls-Kemikalie. Mitt emot är 
bensinstationen vid R. Claes-
sons Smides -& Bilverkstad. Ef-
ter den låg det i folkmun kall-
ade ”Ahlahuset”. Längst ned på 
bilden är en byggnad där Hugo 
Sjöberg förestod en färghandel, 
där Apoteket Hjärtat ligger idag.

Vänstersvängen senare är nästa 
bildsekvens. På höger sida J.G. 
Andersson & Co:s specerivaru-
affär. Ett hus som ursprungli-
gen stått i Grevaryd men som 
Lammhults herrgård flyttade 
på ca 1860-talet. En man står 
lutad mot dess staket och ob-
serverar bussen och vänstertra-
fiken. På vänster sidan följer tre 
hus. Första är från 1924, Björk-
mans Järnvaruaffär. Därefter 
virkeshandlanden C.A. Svens-
sons prakthus med privatbostad 
och speceriaffär. Ett modernare 
binamn är kanske ”Ekströms-
huset”. Även nedersta huset 
byggde Carl August Svensson 
med plats för sin verksamhet, 
båda fastigheterna uppförda ca 
1910. På bilden syns skylten för 
Skånska Banken som kampera-
de i huset 1918-44. I huset star-

tade för övrigt också Ello-Livs 
sin verksamhet år 1947. Fram-
för järnaffären står en liten 
charkbod, där slaktaren Kalle 
Andersson från Stockaryd sålde 
köttprodukter. Även John An-
derssons kiosk syns till vänster.

Många verksamheter har 
funnits i dessa hus under åren. 
Idag är omgivningarna helt an-
norlunda och fastigheterna på 
bilderna är rivna, med undan-
tag för Claessons bensinstation. 
Gatan erbjöd ett sprudlande af-
färsliv under många decennier 
och grundlade verkligen skäl 
för sitt förtjänta namn. Det som 
stod kvar längst var flerbostads-
huset på Köpmannagatan 13, 
vars entréplan hade två stycken 
gemytliga hörn ingångar. Det 
revs 2011. 

Fredrik Andersson, Emil Jarl 

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Välkommen till oss

Vi har presenterna!

annons_allehanda_aug_16.indd   1 2016-08-15   11:13

 Fotogenlampa Koholmen Klar, grön eller brun 795:-

Sandra’s Salong
Th make up and nails

Örnvägen 6
0472 – 26 15 56

Nyhet på salongen:
Permanent  
make up

Fixa höstfina fötter!
☎ 070 – 562 85 52

fotlisan@gmail.com
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Lammhultsdagen
Vi i Lammhults samhällsförening vill tacka alla som var med och 
åter gjorde Lammhultsdagen till en stor succé!

Lammhults macken

Välkommen till

Guldtvätt 100:- Ord. 180:-

Diamanttvätt 200:- Ord. 289:-
Nyhet: polering!

Gäller vecka 34 och 35.

Kom in och prova vår nya fräscha

BILTVÄTT

Mats Ericson var auktionsutropare 
på Design-auktionen. 

En av många deltagare i den nu-
mera återkommande hundparaden.

Nedan: Kupans modevisning.

Full fart i de olika hoppborgarna och hinderbanorna!

Många ville lära sig att kasta 
lasso, scouterna visade rätt teknik.

Breakdanceuppvisningen drog till 
sig många imponerade åskådare.

Kurser PRO Lammhult
Under hösten ska vi läsa om landskapet 
Värmland och avslutar med en resa dit till 
våren. Kursledare är Hans Falk. Vi planerar 
även en kurs i släktforskning till våren. Alla är 
välkomna att anmäla sig till Barbro Malm på 
telefon 0470-75 78 51 eller 0730-92 12 45.
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Årets Lammhultare
Till Årets Lammhultare 2016 
har Lammhults Samhällsför-
ening utsett Holger Petersson 
med motiveringen: »För hans 
långa och trogna arbete med 
Dagledigträffar i Lammhults 
Fildelfia. Han var anledning-
en till att de startade och han 
har varit en av ledarna sedan 
dess. “Daglediga” samlar i 
snitt mellan 85-90 personer 
varannan vecka, torsdagar kl. 
15.00 och har hållit den siffran 
i många år. Varje år planeras 
och genomförs en heldagsresa 
med full buss, vissa år dubb-

lerade pga det stora intresset. 
Besökarna på “Dag lediga” 
till hör till stor del inte de 
vanliga gudstjänstbesökarna. 
Daglediga möter ett behov. 
Gemenskap, allvar och skratt 
i en “salig blandning”. Ut-
över Daglediga är det till stor 
del Holgers förtjänst att Asa 
föreläsnings kvällar har sådan 
framgång. Vårt samhälle be-
höver eldsjälar som brinner för 
vad de håller på med, och som 
inte ger upp, utan är trogna så 
länge de kan (Holger är född 
1938).«

Årets Lammhultare Holger Petersson vid ceremonin på Lammhultsdagen.

Till höger: mopedutställningen.

Bibliotikarierna Tanja Lindgren 
och Ann-Christin Hult bjöd in till 
sagostund i Sagotältet. 

Nedan: Sedvanlig cruising med 
boende på Lammengatan.

Vendela C Hollström och Michael 
Bäck underhöll.
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Kalendarium hösten 2016
SPF SENIORERNA LAMMHULT
Onsdag 14/9 Chokladprovning 
i Aneboda Bygdegård. Anna 
Viking lär oss om choklad. 
Servering: ”Smörrebröd” med 
dryck. Pris 150:-.
Onsdag 12/10 ”Bilder från Lam
mhult” i kyrkans församlings-
hem. Alvar Liljengren visar och 
berättar. Servering: Kaffe med 
fralla. Pris 70:-.
Onsdag 16/11 Information om Li
tauen och hjälpverksamheten som 
bedrivs där, Kyrkans försam-
lingshem. Rune Isaksson från 
Rottne berättar. Förtäring: 
Kaffe och fralla. Pris 100:-.
Onsdag 14/12 Julfest i Aneboda 
Bygdegård. Lucia med tärnor. 
Förtäring: Julbord med tillbe-
hör. Pris meddelas senare.
Alla möten börjar 15.00. Glöm 
inte att anmäla din närvaro i 
mötet till Eva Hansson, 0472-
26 04 80 alternativt 070-585 
11 96 eller Lennart Arvidsson, 
0472-26 06 54 alternativt 076-
777 06 54. Obs! Glöm inte att 
vi har möten de flesta tisdagar 
också. Se särskilt program.

FILADELFIA OCH MISSIONSFÖR-
SAMLINGEN
Måndagskul för barn, månda-
gar kl. 17:30-18:30 i samlings-
lokalen på Ejdervägen, börjar 
5/9.
Mötesplatsen för dig som vill 
prata svenska och ha hjälp 
med läxor. Tisdagar kl. 16-18 i 
Filadelfia, börjar 6/9.
Scouter årskurs 2 och uppåt. 
Tisdagar kl. 18-19:15 i Mis-
sionskyrkan, börjar 6/9.

Daglediga varannan torsdag, 
jämna veckor kl. 15 i Filadel-
fia, börjar 8/9.
Punkten varannan torsdag, 
udda veckor kl. 14 i Missions-
kyrkan, börjar 15/9.
Tell it kör, torsdagar jämna 
veckor kl. 18-20 i Filadelfia, 
börjar 8/9.
Söndagsskola och Gudstjänst 
varje söndag kl.10 udda veckor 
i Missionskyrkan och jämna 
veckor i Filadelfia, söndags-
skolan börjar 4/9.
Familjefest med Hedvig och 
Helge 3/10 kl 16:00 i Filadel-
fia, fri entré upp till 12 år, 50 
kr/vuxen.
Afternoon Tea med Marcus 
Birro 8/10 kl 16:00 i Filadelfia. 
Marcus föredrag handlar om 
Ord som makt och tröst. Entré 
50 kr/person, anmälan senast 
5 okt till: 070-38 42 883 eller 
sofianikolausson@icloud.com

TRÄNING FÖR ALLA/MASSAGE/
YOGA/FRISKVÅRD
Alla kurser startar vecka 34 (vid 
senare start kontakta Anki)
Måndag 18:30 Yinyoga
Tisdag 17:00 MediYoga Bas
Tisdag 19:00 Asthangayoga
Onsdag 18:00 MediYoga Bas
Torsdag 17:30 Jazzfunk 12-16 
år, 18:30 Cirkelträning/tabata
Yogalokalen på Norra Fabriks-
gatan i Lammhult. För frågor/
anmälan till kurs eller bok-
ning av massage/behandling 
Kontakta Anki 0735-099434, 
www.smalandskliniken.se.

Årets Lions-
stipendiater 2016

Sedan 10 år delar Lions ut sti-
pendier till elever vid Lamm-
hult skolas avgångsklasser, där 
skolan utser stipendiaterna. 

I år tilldelades Selmina Hed
stig stipendium för bästa presta-

tion och Hugo Carlsson för 
bästa brobyggare. Adam Koos 
tilldelades ”Från tall till pall” 
en sommarkurs på Capella-
gården i Vickleby på Öland.

Jan-Åke Karlsson

Patric Kullengård samt Krister Jonsson från Lions på varsin sida om 
stipendiaterna Selmina Hedstig, Hugo Carlsson och Adam Koos.

Bo bekvämt 
i centrum
Telefon 0472 - 48 250

Tid att kura skymning

Växjövägen 42. 

Vas 
Dance
AEO 
Från 
1450:-

Hej höst

norrgavel

Pinnpall
Från 1 550:-

Pläd Eko-ull. Från 795:-

Slit och släng?

Inte hos oss!
En riktig järnhandel ska 
kunna förse dig med allt 
du behöver för hus och 
hem, hobby och fritid. 
Vi vågar påstå att –
vi kan det!

Välkommen in och ställ 
oss till svars. Kan vi inte 
hjälpa dig med det du 
söker bjuder vi på kaffe.
Just det, vi reparerar det 
mesta också.

Lammhults Järnhandel
Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök. 

0472-26 07 45  Norra Fabriksgatan 11  
www.lammhultsjarnhandel.se
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Vi har sett över våra priser på bilförsäkring 
och i de allra flesta fall är vi billigare än våra 
konkurrenter. Vår försäkring gäller dessutom 
för betydligt fler situationer än vad andra kan 
erbjuda. Eller vad sägs om hjälp om du råkat 
tanka bensin istället för diesel? 

Så testa oss, räkna på vad vår bilförsäkring 
kostar dig. Det gör du enkelt på dina.se. 

Vill du ha hjälp eller veta mer, tveka inte att 
höra av dig! 

0470-70 08 70 • Västergatan 12 B, Växjö

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal



HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Rapport från sommar-Unkan PRO:s höstpremiär

Under veckorna 24-26 hade 
Unkan öppet med Lamm-
hultsolympiaden, läger på 
Holmarna med övernattning-
ar där man kunde fiska, padd-
la kanot och sova i tält, och 
kvällsöppet på fritidsgården 
med olika roliga aktiviteter. 
Lammhultsolympiaden är 
en verksamhet där barn och 
ungdomar i åk 3-9 kan vara 
med och tävla i tre roliga och 
kluriga grenar per dag under 
två veckor. Vi kunde också er-
bjuda 13 ungdomar feriejobb 
dessa veckor, de var med och 
planerade tävlingarna och job-
bade som funktionärer under 
Lamm hultsolympiaden som 
var mycket lyckad, vi hade i 
genomsnitt 40 barn och ung-
domar som tävlade varje dag.

Under veckorna 28-30 var 
det också verksamhet för barn 

och ungdomar i åk 4-uppåt, 
men då med andra ledare. Ah-
med och Omar var huvud ledare 
och Ikran, Nimo och Feysal 
som under våren gått ungdoms-
ledarutbildning jobbade också. 
Under dessa tre veckor var det 
verksamhet i Idrottshallen med 
olika turneringar, man kunde 
gå upp till Lammhultsbadet 
och bada, och det var även öp-
pet på fritidsgården med olika 
aktiviteter. Sista fredagskvällen 
avslutades med disco och dans. 
Under dessa tre veckor deltog 
i genomsnitt 50 barn och ung-
domar/dag i aktiviteterna.

Vi är mycket glada och nöj-
da med att under sex veckor 
ha kunnat erbjuda barn och 
ungdomar roliga sommarlovs-
aktiviteter, och hoppas att de 
som var med känner likadant!

Magda Lundh

Trivsam underhållning med 
många sommarsånger bjöd 
lanthandlaren Pär Renevall 
från Tolg ett 40-tal PRO:a-
re från  Lammhult och 
Vrigstad-Rörvik vid PRO:s 
höstupptakt vid bouleba-
nan i Lammhult. Boulespel, 
tipsrunda, lotterier och korv-
grillning fanns också med på 

programmet och ordförande 
Bengt Ivar Peterson informe-
rade om resa till Kivik i höst 
samt om kommande program, 
närmast septembers månads-
möte på Hälsoarenan där 
Ebba Kanstedt-Rylander och 
Elias Wallin medverkar med 
sång och musik.

Lisbet Peterson

Yoga 
Massage 
Friskvård 
Mediyoga

Träning för alla 

För frågor och anmälan till kurs eller  
massage kontakta Anki på 0735-099434 

www.smålandskliniken.se Facebook 


